
 

UCHWAŁA  Nr XXVIII/162/17  

RADY GMINY DMOSIN  
z dnia 30 czerwca 2017 r. 

  

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach 

prowadzonych przez Gminę Dmosin, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone 

dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych 

w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela. 

Na podstawie art. art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935) 

oraz art. 42 ust. 6 i ust. 7 pkt 2 i 3 w związku z art. 91d ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. 

- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) Rada Gminy Dmosin uchwala, co następuje: 

§ 1.1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach 

prowadzonych przez Gminę Dmosin, obniża się obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin 

zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 ustawy z 

dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela lub w § 3 niniejszej uchwały, do wysokości: 

 
1) Dyrektorowi szkoły ( zespołu szkół ) : 

a) liczącej do 9 oddziałów – obniża się o 10 godz. przy pensum 18, a w przypadku, gdy pensum 

jest większe niż 18, liczbę obowiązkowych godzin obniża się tak, aby liczba obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami wynosiła 8 godz. tygodniowo, 

b) liczącej od 10 do 15 oddziałów – obniża się o 13 godz. przy pensum 18, a w przypadku, gdy 

pensum jest większe niż 18, liczbę obowiązkowych godzin obniża się tak, aby liczba 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami wynosiła 5 

godz. tygodniowo, 

c) liczącej 16 oddziałów i więcej – obniża się o 16 godz. przy pensum 18, a w przypadku, gdy 

pensum jest większe niż 18, liczbę obowiązkowych godzin obniża się tak, aby liczba 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami wynosiła 2 

godz. tygodniowo, 

 

2) Wicedyrektorowi szkoły ( zespołu szkół ) liczącej 12 oddziałów i więcej – obniża się o 13 godz. 

przy pensum 18, a w przypadku, gdy pensum jest większe niż 18, liczbę obowiązkowych godzin 

obniża się tak, aby liczba obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych bezpośrednio z 

uczniami wynosiła 5 godz. tygodniowo; 

 

3) Kierownikowi świetlicy w szkole ( w zespole szkół ), w której odbywa się dożywianie 

dzieci i młodzieży oraz nadzór nad zorganizowanym przez gminę dowozem dzieci i 

młodzieży do szkół, w przypadku tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru 

zajęć nauczyciela wynoszącej 26 godzin, jeśli ze świetlicy korzysta: 

a) nie więcej niż 30 uczniów – obniża się o 4 godz., 

b) nie więcej niż 80 uczniów – obniża się o 8 godz., 

c) 81 i więcej uczniów – obniża się o 10 godz. 

2. Nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym 

powierzono te stanowiska, wymiar zajęć ustalony w ust. 1 obniża się od pierwszego dnia 
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miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo, a ustaje z 

końcem miesiąca, w którym nauczyciel zaprzestał pełnić funkcję.  

§ 2. 1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycielom 

realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 

tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin według zasady proporcjonalności polegającej 

na tym, że sumę przydzielonych nauczycielowi godzin zajęć dzieli się przez sumę 

przydzielonych mu części etatów. 

2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć, o którym mowa w ust. 1, przyjmuje się w 

pełnych godzinach, przy czym czas poniżej 0,5 godziny pomija się, a czas wynoszący co 

najmniej 0,5 godziny – zaokrągla się do pełnej godziny. 

3. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, o którym mowa w ust. 1, ustala się 

według następującego wzoru: 

W=(X1+X2+…+Xn) : [(X1:Y1)+(X2:Y2)+(Xn:Yn)] 

gdzie: 

W – oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć; 

X1, X2,…, Xn – oznacza ilość godzin zajęć na poszczególnych stanowiskach przydzieloną 

nauczycielowi w arkuszu organizacji szkoły; 

Y1, Y2, …, Yn – oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, 

opiekuńczych i wychowawczych określony dla danych stanowisk w art. 42 ust. 3 ustawy z 

dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela lub § 3 niniejszej uchwały. 

4. Godziny zajęć realizowane przez nauczyciela powyżej ustalonego tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, o którym mowa w ust. 3, stanowią godziny 

ponadwymiarowe. 

§ 3. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na rzecz 

dzieci i ich rodzin przez nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć 

niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela, w 

następującej wysokości: 

 

Lp. Stanowisko 
Obowiązkowy tygodniowy 

wymiar godzin 

1  Pedagog szkolny 22 godziny 

2  Nauczyciel logopeda 22 godziny 

3  Psycholog szkolny 22 godziny 

4  Doradca zawodowy 22 godziny 

5  Nauczyciel wspomagający 20 godziny 

 

§ 4. Przez zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio 

z uczniami albo na rzecz dzieci i ich rodzin przez nauczycieli wymienionych w § 3, 

zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dmosin, należy rozumieć zajęcia 

grupowe i indywidualne wynikające z realizacji zadań diagnostycznych, terapeutycznych, 

doradczych, profilaktycznych i korekcyjnych. 
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§ 5. Traci moc uchwała nr VI/45/03 Rady Gminy Dmosin z dnia 8 lipca 2003r. w sprawie 

zasad i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz 

nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela. 

§ 6. Traci moc uchwała nr XI/70/07 Rady Gminy Dmosin z dnia 28 sierpnia 2007r. 
zmieniająca Uchwałę Nr VI/45/03 Rady Gminy Dmosin z dnia 8 lipca 2003r. w sprawie zasad i 

rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz nauczycieli nie 

wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela. 

§ 7. Traci moc uchwała nr XXVIII/160/05 Rady Gminy Dmosin z dnia 29 sierpnia 2005 

r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i 

wychowawczych nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla 

stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach prowadzonych przez 

Gminę Dmosin. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dmosin i Dyrektorom Szkół. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2017 r. 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy  

Barbara Kosma  
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